
A JAK TO VIDÍ STUDENTI? 

Projekt Erasmus+ jsme odstartovali v pondělí 26. 2. 2018 odjezdem z otrokovického nádraží směr 
Praha, odkud jsme měli odlétat do Mnichova. Let  byl však zrušen a naše cesta se zkomplikovala. 
Z původně plánované trasy Praha – Mnichov – Ancona sešlo a vznikla nová: Praha – Dusseldorf – 
Mnichov – Bologna – Ancona.  Kvůli zrušenému letu z Mnichova do Ancony jsme noc strávili 
v mnichovském hotelu Airport. Po příjezdu vlaku do Ancony nám ujely dva autobusy. Třetí jsme 
nezmeškali a tak jsme se vydali směr Cingoli. Po příjezdu na hotel nás čekala výborná čtyř-chodová 
večeře.  

Celý pobyt jsme strávili na hotelu. Naši italští přátelé se 
vůbec nedostavili a tak paní učitelka Karlíková převzala 
celou organizaci do svých rukou. Hráli jsme různé 
poznávací společenské hry s našimi vrstevníky 
z Rumunska a Turecka. Zkusili jsme na vlastní kůži, jaké to 
je veřejně vystoupit před shromážděním cizinců a mluvit 
k nim v angličtině. Dělali jsme též aktivity týkající se 
zdravého životního stylu, během kterých jsme ve 
smíšených týmech hledali co nejlepší řečení.  

Kvůli špatnému počasí jsme se ven moc nedostali. Poprvé jsme se rozdělili na týmy a stavěli sněhuláka, 
který měl vypadat jako kuchař, a také jsme se koulovali. Podruhé, a to předposlední den, jsme se pěšky 
vydali do centra města Cingoli. Náš hotel byl na nejvyšším vrcholu v okolí, po cestě dolů do města jsme 
měli slunce v zádech. Prošli jsme si historické centrum, zašli jsme do kavárny a do obchodu – nakoupit 

potraviny a dárky. Při nákupech začalo pršet, a jelikož 
italští taxikáři neumí anglicky a nikdo z hotelu nám 
nechtěl pomoct, tak naše cesta při dešti směřovala do 
kopce k našemu hotelu. Poslední večeři jsme si všichni 
náležitě vychutnali, jelikož hoteloví kuchaři pro nás 
připravili krevetové rizoto, calamary a ovocný dezert. 
Zpáteční cesta byla již bezproblémová a tak o sobotní 
půlnoci přijíždíme do Olomouce, kde na nás čekají 
rodiče. 

 

 

 

I když tento výlet nebyl, ze stránky italské organizace, 
ideální, všichni jsme si ho užili. Děkujeme projektu Erasmu+ 
za zprostředkování této zkušenosti a našim učitelům za 
příjemný doprovod. 
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